
Aِdam Childhood Cancer society  جمعية آدم لسرطان الطفولة  

 ة السرطانـل أدويـدلي                                                                                  

  

  

  Oprelvekin  اوبريلفيكين 

  
  
  

  ( Neumega ) نيوميغا  :األسماء المتداولة 
  

يصنف   و ( Biological response modifiers ) ينتمي عقار اوبريلفيكين إلى فئة العقاقير المعدلة لالستجابة الحيوية :ة ـالفئ
و يستخدم لدى معالجات السرطان كعقار مساند، بغرض  ( hematopoietic growth factors) ضمن محفزات نماء مولدات الدم

 خصوصا لدى المرضى ممن يتلقون العالج الكيماوي، و بالتالي الحماية من (Platelets) الصفائح الدموية زيادة معدالت إنتاج
 .سهولة النزف عقب المعالجات مخاطر

 
  11الكريضية  تُعرف بالمثيرات يتماثل هذا العقار مع مواد طبيعية ينتجها الجهاز المناعي بالجسم :الوظائف 

  (Interleukin -11)  في تجلط الدم  ذات الدور المهم( و يقوم بتحفيز و حث النخاع العظمي على زيادة إنتاج الصفائح الدموية (
  .قدراتها عمو د
  

 :التناول 

 .اوبريلفيكين و هو سائل شفاف عديم اللون بالحقن تحت الجلد، عادة بجرعة واحدة يوميا  يتم تلقي عقار •

  . تعتمد الجرعات على وزن الجسم، و يعتمد عددها على تعداد الصفائح الدموية •

عالج الكيماوي، و تستمر إلى حين  ساعة على األقل من جرعات ال24من المعتاد تلقي جرعات هذا العقار عقب  •
ارتفاع معدالت الصفائح الدموية إلى مستويات جيدة، و ينبغي عدم تلقي العقار قبل يومين على األقل من موعد 

  .جرعة العالج الكيماوي التالية

 الطبيب يمكن أن يقوم المريض أو أحد من أفراد العائلة بحقن العقار تحت الجلد بالبيت، و ينبغي إتباع تعليمات •
المعالج بدقة بهذا الشأن و التأكد من فهمها تماما، و خصوصا طريقة الحقن و مواضعه، و ضرورة عدم تجاوز حجم 

  .و عدد الجرعات المقررة

، و يلزم أن تحفظ المحاقن المستخدمة في أوعية بالستيكية محكمة ينبغي عدم استخدام المحاقن ألكثر من مرة واحدة •
  . السالمة عند رميها بالقمامة، و يمكن االستفسار من الفريق المعالج حول الطرق اآلمنة لذلكاإلغالق و إتباع طرق

و إخراجه من الثالجة قبل ساعة من موعد ) و الحذر من تجمده ( ، بالثالجة حتفاظ بالدواء في علبته األصليةيلزم اال •
ضع الحرارة و الرطوبة، و بعيدا عن الجرعة، و ينبغي حفظه بعيدا عن التعرض لضوء الشمس المباشر و موا

  . متناول األطفال 
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 :ينبغي إعالم الطبيب المعالج عن المسائل التالية قبل البدء بتلقي العـقار 

الحمل و اإلرضاع أو الرغبة في اإلنجاب، فقد يتسبب هذا الدواء في تشوهات باألجنة عند استخدامه سواء من ِقبل  •
حمل أو خالل فترة الحمل، و ينبغي استخدام موانع الحمل من قبل الجنسين أثناء الرجل أو المرأة أثناء حصول ال

تلقي العقار، غير انه يلزم عدم استخدام أقراص منع الحمل دون استشارة طبيب األورام، كما يلزم عدم اإلرضاع 
 .ند حصول حمل بغض النظر عن أي من الزوجين يتلقى المعالجةأثناء المعالجة و ينبغي إعالم الطبيب في الحال ع

     .الرغبة في اإلنجاب، حيث يمكن للعديد من أدوية معالجة السرطان و أدوية العالج الكيماوي التسبب بالعقم •

  .أية عقاقير أخرى قيد التناول، بما في ذلك أقراص الفيتامينات أو خلطات األعشاب •

لموصوفة طبيا أو مما ال تستلزم وصفة طبية مع أدوية أخرى أو مع أنواع األغذية أو قد تتفاعل األدوية سواء ا •
  .المشروبات، لذا ينبغي استشارة الطبيب حول إمكانية حدوث تفاعل أو تعارض قبل تناول أي دواء جديد

بل تلقي أية معالجات ينبغي إعالم األطباء و أطباء األسنان و الصيدالنيين عن حالة المريض و تناوله لهذا العقار ق •
  .من قبلهم

 
 :توصـيات 

 .سيقوم الطبيب المعالج بمراقبة تعدادات الدم دوريا لتقصي فاعلية العقار  •

يمكن لهذا العقار التسبب في نشوء انتفاخ معتدل بأسفل الرجلين أو ظهور سوائل بالرئتين، و ينبغي إعالم الطبيب  •
عوبة بالتنفس أو ظهر انتفاخ بالكواحل، كما ينبغي إعالمه إن كان المعالج في الحال عند نشوء قصر بالنفس أو ص

  .المريض يتلقى أية أدوية من مدرات البول

ينبغي إعالم الطبيب إن ظهرت بقع بيضاء أو تقرحات بالفم، أو نشأت صعوبة بالبلع بحيث يمكن تلقي معالجات  •
  .تخفف من هذه األعراض 

 
   
 

  التأثيرات الجانبية
     

رجح لن تظهر أغلب التأثيرات الجانبية المذكورة، و سيقوم الطبيب بتوضيح المضاعفات المتوقعة لدى  على األ
  .المريض و إعطاء التوجيهات حول وسائل التعامل معها

  
  

 : التأثيرات الشائعة 

 .انتفاخ معتدل بالكواحل •

  .سيالن األنف •

  .سوائل بالرئتين •

  .صعوبة بالتنفس عند اإلجهاد •
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 :ير الشائعة التأثيرات غ

 .قصر النفس •

  .الدوار •

  .مشاكل متعلقة بالنوم •

 .احمرار العيون •

  .السعال •

  .التهاب الحنجرة •

 
  

 :التأثيرات النادرة 

 .نبض غير منتظم •

  .تشوش الرؤية •

  .الغثيان و التقيؤ •

 .تقرحات بالفم •

  .اإلسهال •

 
 - -------- - ------ 

 نبغي إعالم الطبيب المعالج عند ظهور أية مشاكلقد تظهر مضاعفات غير مذكورة أعاله لدى بعض الحاالت، و ي •
 .جانبية

  
  
  

  
 ------ - ------ - ------- - ------ - 

  
  
  

  http://www.adamcs.org       ولةـان الطفـمنشورات جمعية آدم لسرط
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